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  کی جانچ اورعالج 19-کووڈ

اگر آپ کے پاس ویزا نہ بھی ہو، یا آپ اپنے ویزا کی کیفیت کے بارے میں غیر یقنی ہوں، تب بھی آپ کو صحت عامہ کی 
کی جانچ   19-کررہے ہیں، تو طبی امداد حاصل کریں اور کووڈہدایات پر عمل کرنا چاہئے۔ اگر آپ اگر آپ بیمار محسوس 

  کروائیں۔ 

  کی مفت جانچ اور عالج فراہم کررہی ہیں۔ 19-ریاستی اور عالقائی حکومتیں کووڈ

 آسٹریلیائي دارلحکومتی خطہ  
 نیو ساوتھ ویلز  
 شمالی خطہ  
 کوئنز لینڈ  
 جنوبی آسٹریلیا  
 تسمانیا  
 وکٹوریہ  
 آسٹریلیا مغربی  

 491، 489میرے پاس ہنر مند عالقائی (عارضی) ویزا ہے (ذیلی زمرے 
  )494اور 

مستقل سکونت کا ممکنہ راستہ فراہم کرنے کے امکان کے ساتھ یہ ویزے عارضی ہوتے ہیں، جو ایسے ہنر مند مالزمین 
  کے لئے جاری ہوتے ہیں جو عالقائی آسٹریلیا میں رہنا اور کام کرنا چاہتے ہیں۔

یہ ویزے عالقائی معیشتوں کی مدد کے واسطے ہنر مند مہاجر افراد تک رسائی کے لئے عالقائی برادریوں اور کاروباری 
اداروں کے حق میں مددگار ہوتے ہیں، اور مہاجر افراد اور ان کے کنبے کو عالقائی برادریوں میں آباد ہونے پر آماده 

 کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

COVID-19 کی رعایتیں 
 

 COVID-19) ویزا کے درخواست دہندگان کے لئے 887سے، اہل ممکنہ ہنر مند عالقائی (ذیلی درجہ  2020ستمبر  19
  کی عالمی وباء کے نتیجہ میں بارڈر کی بندشوں، کاروباری پابندیوں یا  COVID-19کی رعایتیں دستیاب ہوں گی، جنہیں 

  معاشی تنزلی جیسے نقصانات پہنچے ہوں۔
 

19-COVID  ،ویزا 887ہنر مند عالقائی (ذیلی درجہ کی رعایتوں کے بارے میں مزید تفصیالت حاصل کرنے کے لئے (
 ۔دیکھیں

  مالی مشکالت کا سامنا کرنے والے ویزا حاملین

 آپ اپنی کفالت آپ کرنے سے قاصر ہیں تو آپ کو اپنے وطن واپس لوٹنے کا انتظام کرنا چاہئے۔ اگر

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
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